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De " Heue Preie Dresse" Viena 6 Abril 1932.

¿pan Pau Casals executa Haydn els festivals Heydn es converteixen
en Festivals Casals, üna franca i frisosa alegria sura á l'entorn de
eix artista únic.Ell torna á seure amb els ulls cítisos i sembla un vi¬
sionari endinzat en el secret del seu instrument per a revelar-nos
l'art.

Divisa de l'executant: abans de tot és la bellesa del so.Divisa del
músic: abans de tot és 1'esperit.pain so tan inmaterial, quina execu¬
ció tan vívida, quina subtil meticulositat, quina nitidesa de frasseigl
El Haydn de Casals^ el^Concert en re que tantes vegades ens ha fet sen¬
tir- es germànic i romànic a 1 ensems.D obra s esponcella amb tota pla¬
cidesa i ponderació, i ademés amb una gran dolcesa expressiva; fins i
tot rep,en molts passatges.de l'abismament de l'artista aquella expres¬
sió mística que tan poc estranya és á la naturalesa d un Haydn com de
tot veritable compositor genial.

En dna. vetllada anterior el mestre espanyol ens havia fascinat^amb
el Concert de violoncel de Dvorak.i'anima eslava s'es revelada a 1 ar¬
tista tan bé com la germánica; la clarividencia del seu sentiment musi¬
cal no reconeix fronteres.Pero lo més inoblidable entre tot lo inobliè
dable ha estat últimament l'Adagio del Concert de Haydn.Es tan fàcil la
lloança banal....però verament una tai música no sembla pasesser d a- /
quest mon.Una vegada vaig anomenar á Gasals el Caruso del violoncel,pero
desprgs' he rectificat aquesta comparanio, car es un artista tan sols c r

comparable amb sí mateix.fenòmens com Gasals tenen avui encara una missi.o
especial.Confirmen amb llur acció manifesta que ei 1 etern sentiment hu¬
mà hi ha reTrua: un fonament de Bellesa que sobrepuja tot 1 odios i grotesc.

«j. Korngold,


